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Schaakkrant Apeldoorn

Homburg Apeldoorn spelers IM Sipke Ernst (links) en IM Alexander Kabatianski tijdens het Apeldoorns Rapidkampioenschap. (foto Fred Lucas www.momentoo.nl)

Deze jaarlijkse krant wordt voor
de zevende keer uitgegeven
door Stichting Bevorderen Scha-
ken Apeldoorn. SBSA organi-
seert tal van schaakactiviteiten
in Apeldoorn.
De stichting heeft een internet-
site www.sbsa.nl en verzendt
wekelijks Apeldoorns schaak-
nieuws via een emailbericht.
Door een emailtje te sturen naar
k.vandelft@planet.nl is het
mogelijk dit gratis bericht te
ontvangen. Donaties zijn wel-
kom op 39.32.95.850 t.n.v.
SBSA Apeldoorn.

Homburg Apeldoorn komt opnieuw
uit in de Meesterklasse. Schaakstad
Apeldoorn en De Schaakmaat heb-
ben de krachten verenigd. Onder de
naam Homburg Apeldoorn spelen
zij met drie teams in de nationale
competitie. 
De kernselectie van het eerste team
bestaat uit IM Sipke Ernst, IM
Michael Hoffmann, IM Sebastian
Siebrecht, IM Alexander
Kabatianski, IM Georgios Souleidis,
IM Manuel Bosboom, IM Merijn
van Delft, IM Arthur van de
Oudeweetering, Roeland Pruijssers,
Lucien van Beek en Arne Moll. GM
Artur Joesoepov speelt enkele par-
tijen. SBSA publiceert gespeelde
partijen via emailberichten.

SBSA houdt vier rapidtoernooien
voor jeugd en volwassenen op zon-
dagmiddag van 12-18 uur in het
Denksportcentrum. Zeven ronden
20 min. pppp. Data 8 oktober, 17
december, 18 februari en 29 april.
Deelname € 5. Aanmelden via
k.vandelft@planet.nl. Prijzenfonds
€ 150 per toernooi, 1e prijs € 50.

Aan de 21e editie van de Apel-
doornse Scholen Competitie ne-
men 20 basisscholen deel.
Zie www.asc-apeldoorn.info
De Foto Kuipers Schaak-3-daagse
vindt  plaats op 21/22/23 februari
2007. 
Het ABKS wordt gehouden in
januari 2007. De exacte data zijn
nog niet bekend.
Info: Hessel Visser, tel. 5412425

MuConsult
Rapidkampioenschap

Het Stad in Bedrijf Apeldoorns Snel-
schaak Kampioenschap wordt ge-
houden op zondag 4 februari 2007 in
Artcafé Samsam, Van Kinsbergen-
straat 17. 
Tussen 13 en 17 uur worden 13 ron-
den van vijf minuten bedenktijd ge-
speeld. Prijzen: € 250, € 150, € 100,
€ 50 en € 25. Twee ratingprijzen van
€ 10. Inschrijfgeld € 10, jeugd t/m
20 jaar € 5 (IM's/GM's vrij).
Aanmelden: k.vandelft@planet.nl 
Eerdere winnaars: 1999 GM Artur
Joesoepov, 2000 IM Alexander Ka-
batianski, 2001 GM Roland Schmalz,
2002 IM Alexander Kabatianski,
2003 IM Manuel Bosboom, 2004 IM
Merijn van Delft, 2005 IM Manuel
Bosboom, 2006 IM Sipke Ernst. 

Stad in Bedrijf
Snelschaken 

Vier rapidtoernooien

Jeugdschaken

SBSA Homburg 
Apeldoorn

Het MuConsult Apeldoorns Rapid-
schaak Kampioenschap wordt
gehouden op zaterdag 16 juni 2007
in Denksportcentrum Apeldoorn,
Dubbelbeek 24. 

Tussen 10.30 en 18.00 uur worden
zeven ronden van 25 minuten
bedenktijd per persoon gespeeld.
Prijzen € 250, € 150, € 100, € 50
en € 25 alsook enkele ratingprijzen.
Inschrijfgeld is € 10, jeugd t/m 20
jaar € 5 (IM’s/GM’s vrij). 
Opgave bij Karel van Delft, 
k.vandelft@planet.nl.

Het kampioenschap werd in 2006
gewonnen door IM Alexander Ka-
batianski en IM Merijn van Delft.
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Grootmeester Jan Gustafsson toon-
de zitvlees en vlocht in het diepe
eindspel een studie-achtige wen-
ding in de stelling.

Jan Gustafsson – Nicolai Pedersen,
Meesterklasse ronde 4

100.Kf7 Zwart had inmiddels min-
der dan een minuut voor de rest
van de partij en trapt in de zorgvul-
dig voorbereide val: 100...Tf5+??
100...Ta7+ 101.Te7 en weer terug
met 101...Ta5 is nog altijd remise.
101.Tf6! Ta5 102.Th6+! 1–0

Sipke Ernst is ieder jaar goed voor
minimaal één geniale partij.

Geert van der Stricht – Sipke
Ernst, Meesterklasse ronde 4
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 a6
5.e3 b5 6.c5 g6 7.b4 a5 8.bxa5
Dxa5 9.Ld2 b4 10.Pb1 Pe4 11.a3

Da7!? 11...Pxd2 12.Pfxd2 Dc7
12.Lxb4 Pa6! De pointe van de
vorige zet, door middel van een
serie tactische speldenprikken ont-
wikkelt zwart een vervelend initia-
tief. 13.Ld2 Lg7 14.Ta2 Tb8
15.Ld3 Lf5 16.Dc2 e5 17.Lb4?

Wit bezwijkt onder de druk. In de
gezamelijke analyse was de opinie
dat het niet zo duidelijk was na
17.0–0 Pxd2 18.Pbxd2 Lxd3 (Na
18...e4 19.Pxe4 dxe4 20.Lxe4 heeft
wit voldoende voor het stuk.)
19.Dxd3 Pb4 20.axb4 Dxa2
21.dxe5 Txb4 22.Pd4 maar na
22...Tb2 23.P2f3 Dc4 lijkt wit toch
problemen te houden. 17...Pxf2!
Profiteert van de overbelaste witte
dame. 18.Lxf5 18.Dxf2 Lxd3–+;
18.Kxf2 Lxd3 19.Dxd3 Pxb4–+
18...Pxh1 19.Lh3 exd4 20.exd4
0–0 21.Kf1 De7 22.De2? Jussu-
pow produceerde na afloop in de
analyse nog het stugge 22.Le1 Tfe8
23.Dd1 "in stijl met 10.Pb1", maar

wit blijft verloren staan. 
22...Dxe2+ 23.Txe2 Pxb4
24.axb4 Txb4 25.Pbd2 Ta8
26.Ld7 Lxd4 27.g3 Ta6 28.Kg2
Lxc5 29.Kxh1 Tb2 30.Kg2 Lb4
31.Kh3 Kg7 32.Tf2 Lxd2 0–1

Roeland Pruijssers had een prachtig
leerjaar met partijen tegen Jan
Timman en Loek van Wely en een
ratingstijging van honderd punten.

Loek van Wely – Roeland Pruijs-
sers, Meesterklasse ronde 6
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4
d6 5.Pf3 0–0 6.Le2 e5 7.0–0 Pc6
8.d5 Pe7 9.b4 Ph5 10.g3 f5
11.Pg5 Pf6 12.f3 f4 13.Kg2 c6
14.Db3 h6 15.Pe6 Lxe6 16.dxe6
Dc8 17.Td1 Td8 18.c5!? Bekend
was 18.Pd5 uit Van Wely -
Fedorov, 1999. 18...d5 19.exd5
Pfxd5 20.Pe4 Dxe6 21.g4 Kh8
22.Kh1 Pg8 23.Lb2 Pgf6 24.g5
Pxe4 25.fxe4 Pc7 26.gxh6 Lf6
27.Lc4 Dg4 28.Td6 Pe8 29.Txf6
Pxf6 30.Lxe5 Tf8 31.Dc3 Dh4
32.Tf1 Kh7 33.Ld6 Dxh6 34.Txf4
Pd5! Zwart heeft de hele partij
onder flinke druk gestaan, maar
worstelt zich er nu uit met deze tac-
tische wending. 35.Txf8 Pxc3
36.Tf7+ Kg8 37.Tf8+ Kh7
38.Tf7+ Kg8 39.Le6 

39...Pxe4?? Net voor de tijdcon-
trole gaat zwart onderuit. De red-
ding bestond uit  39...Dh5 40.Tf5+
Kh7 41.Txh5+ gxh5 met een stel-
ling die vermoedelijk in balans is.
40.Txb7+ 1–0

Lucien van Beek behaalde in de
competitie zijn tweede Meester-
norm. In de zevende ronde bracht
hij een wonderschoon stukoffer.

Raoul van Ketel – Lucien van
Beek, Meesterklasse ronde 7
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.f3 d5
5.a3 Le7 6.e4 c5 7.e5 Pfd7 8.cxd5
exd5 9.dxc5 Pxe5 10.Dxd5 0–0
11.Lf4 Pbc6 12.0–0–0 Da5! Zwart
offert een vol stuk en speelt daarna
verder alsof er niets aan de hand is.
13.Lxe5 Le6 14.De4 Pxe5
15.Dxe5 Tac8 16.Kb1 Txc5
17.De3 Tfc8

18.Pe4? In een praktische partij is
de witte stelling niet te verdedigen.
De enige zet was 18.Pge2 maar na
18...T5c6 houdt zwart een zeer ge-
vaarlijk initiatief. 18...Da4 19.Dd3
Td5 20.Dxd5 Dc2+ 21.Ka1 Lxd5
22.Txd5 Dc1+ 23.Ka2 Dxf1
24.Td2 Dc4+ 25.Kb1 Dc1+
26.Ka2 f5 27.Td7 Tc2 0–1
Tot slot een mooi staaltje positiespel
van Meister Kabatianski.

Bianca Muhren – Alexander
Kabatianski, Meesterklasse ronde 8
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4
Pc6 5.Pc3 a6 6.Le3 Pf6 7.Dd2
Lb4 8.f3 d5 9.a3 Da5 10.Pb3 Lxc3
11.Pxa5 Lxd2+ 12.Lxd2 Pxa5
13.Lxa5 dxe4 14.Lc3 

14...Tg8! Een prachtige profylacti-
sche zet, wit ontkomt er niet aan
om een keer op f6 te ruilen en dan
staat de zwarte toren hier uitste-
kend. 15.Tg1 Ld7 16.Lxf6 gxf6
17.fxe4 Tc8 18.Ld3 Tc5 19.g3 Lc6
20.Kf2 Th5 21.Tg2 Te5 22.Te1 f5
23.Kf3 fxe4+ 24.Lxe4 Txe4 0–1

Merijn van Delft speelde in het ACT
2006 met zwart remise tegen  Neder-
lands kampioen Sergey Tiviakov
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4
Nf6 5.Qe2 b5 6.Bb3 Bc5 7.d3 d6 8.c3
0-0 9.Bg5 Bb6 10.Nbd2 Be6 11.Nf1
Ne7 12.Bxf6 gxf6 13.Nh4 f5 14.Ng3
f4 15.Nh5 Kh8 16.g3 Ng6 17.Nf5 a5
18.Qf3 a4 19.Bd5 Bxd5 20.exd5 b4
21.cxb4 a3 22.b3 Qg5 23.g4 e4
24.dxe4 Ne5 25.Qc3 Qxg4 26.Nf6
Qg6 27.Nd7 Qg2 28.0-0-0 Bxf2
29.Nxf8 Rxf8 30.Rhf1 f3 31.Kb1 Bb6
32.Nh4 Qg4 33.Nxf3 Qxe4+ 34.Ka1
Rg8 35.Nd2 Qd4 36.Nb1 Qxc3+
37.Nxc3 Rg2 38.Nb5 Ng4 39.Nxa3
Ne3 40.Nc4 Nxf1 41.Rxf1 Bd4+
42.Kb1 Rxh2 43.Rxf7 h5 44.Rxc7 h4
45.Nxd6 h3 46.Nf7+ Kg8 47.Nh6+
Kh8 48.Nf7+ Kg8 0,5-0,5
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Juweeltjes Homburg Apeldoorn
Het niveau van het Apeldoornse schaken zit nog altijd in de
lift. Afgelopen seizoen handhaafde het eerste team van
Homburg Apeldoorn zich in de Meesterklasse. Nu ook De
Schaakmaat de samenwerking is aangegaan komt het ideaal
van een Apeldoorns team in iedere klasse – zodat jeugdta-
lenten mooi kunnen doorstromen – weer een stap dichter-
bij. Onderstaand een selectie van de mooiste fragmenten
van afgelopen seizoen.

door IM Merijn van Delft

IM Merijn van Delft (links) versus Martin van Dommelen tijdens het Apeldoorns Rapidkampioenschap. (foto Fred Lucas www.momentoo.nl)
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Spreekuren:
Donderdag van 9:00 uur – 10:00 uur: voor advies op het gebied van Arbeidsrecht, Sociaal 
verzekeringsrecht, Strafrecht, Huurrecht, Vreemdelingenrecht
Vrijdag van 9:00 uur – 10:00 uur: voor advies op het gebied van Personen- en Familierecht.

Wat kan B&C advocaten voor u doen? Wilt u meer weten, kijk op
www.bc-advocaten.nl of bel 055-541 14 77

@#$%*!
…vaak zijn juridische processen

net zó ingewikkeld

L O S T  U W  S C H A A K P R O B L E M E N  O P …

Vragen? Rob van Gompel helpt u graag verder: 
e-mail chess@code2.com of tel./fax 020-66.507.93.

Bestel via internet: www.code2.com/schaakbureau

HEET SSCHHAAAKBBURREAAU

Veel software: ChessBase (9), Chess Assistant (8.1) voorradig

Fritz 9 Nederlands € 50 • Fritz 8 speciale editie € 27,50

DVD’s van Shirov: Spanish, Sicilian, Najdorf per stuk € 29,50

Databanken, trainings-CD’s, etc... /GEEN portokosten!
Boeken; borden, stukken, klokken; computers; curiosa:

- altijd de scherpste prijzen, de beste kwantumkorting -
Recent beschikbaar: schaakengine Rybka 2.1 (Elo meer dan 3000...!),

draait onder Fritz, Shredder, ChessBase, Chess Assistant, Arena etc. etc.).
Tevens op komst: Chess Assistant 9 en Chess Informant (Informator) 96.



Rybka en Noomen, een sterke combinatie
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Het gevecht tussen mens en machi-
ne mag dan in het voordeel van de
machine uitvallen, desondanks heeft
Rybka beperkingen, erkent Jeroen
Noomen. Het computerprogramma
heeft lang niet alles in de gaten op
het schaakbord. ‘Er zijn stellingen op
het schaakbord die een ervaren
schaker onmiddellijk doorgrondt en
Rybka niet. Een computerprogram-
ma moet alles uitrekenen en dat is in
het schaken nog steeds niet moge-
lijk. Bovendien, het schaken is niet
in regels te vangen. Hoe sterk com-
puters ook mogen schaken, het zal
nooit de dood van het schaken wor-
den’, meent Noomen.
Rybka is sinds een half jaar de nieu-
we liefde van Jeroen Noomen. Het
schaakprogramma is geschreven
door Vasik Rajlich, een Tjechische
schaakmeester die in Hongarije
woont. Rajlich bouwt voort op een
revolutionaire ontwikkeling in het
computerschaak. Ruim een jaar
geleden verraste de Fransman
Fabien Letouzey met het program-
ma Fruit de gevestigde schaakorde.
Het programma versloeg iedereen.
Het was een sensatie. Het
Amerikaanse programma Zappa
nam de beginselen van Fruit over,
evenals nu Rybka. Het geheim van
die programma’s is de computer zo

min mogelijk te belasten met
schaakkennis. Dat klinkt heel para-
doxaal. Ingebouwde schaakkennis
kost echter alleen maar tijd en dus
schaakkracht. Rybka heeft meer
kennis van schaken dan de andere
programma’s, alleen gaat dat niet
ten koste van de rekensnelheid.
Daarmee wordt ruimte gemaakt
voor het uitrekenen van varianten.
Rybka rekent nu 16 tot 20 halve zet-
ten door, maar alleen die zetten en
varianten die in aanmerking komen.
Dat betekent dat 99 procent van de
mogelijkheden niet wordt uitge-
werkt. Computerschaak is tegen-

woordig selecteren, snoeien in de
oneindige zetmogelijkheden.
Op ordinaire blunders is Rybka niet
te betrappen en een klein kansje op
voordeel zal hij nooit over het hoofd
zien. ‘Het programma speelt zeer
attractief schaak en is voor groot-
meesters heel waardevol bij analy-
ses’, stelt Noomen. ‘Een eindspel zal
hij in een mum van tijd foutloos uit-
spelen; een geforceerd mat in 16 tot
30 hele zetten heeft hij binnen een
seconde gevonden.’ Zetdwang of
een positioneel stukoffer, Rybka
heeft er geen moeite mee. Zijn Elo
(de schaaksterkte in punten geme-
ten) bedraagt ruim 3000. Dat is aan-
zienlijk meer dan de wereldkam-
pioen schaken. Een mens kan er
nauwelijks meer tegenop. Een veel
toegepaste strategie tegen computers
is de stelling heel gesloten te hou-

den. Rybka speelt echter erg agres-
sief en zoekt puur naar complicaties
en tactische mogelijkheden, heeft
Noomen ervaren.
De bijdrage van Jeroen Noomen aan
het succes van Rybka is het ope-
ningsboek. De consumentenversie
van Rybka draait op een openings-
boek van Noomen. Voor de wereld-
kampioenschappen voor schaakpro-
gramma’s heeft Noomen een ander
openingsboek achter de hand. ‘Mijn
openingsboek, dat niemand ter inza-
ge krijgt. Rybka gebruikt het alleen
bij de WK. Het is een boek met
alleen maar geanalyseerde en getes-
te openingen, dus vrijwel zonder
fouten. In normale openingsboeken
leiden sommige varianten regelrecht
tot een slechte stelling. Die moet je
er zien uit te halen. Meest problema-
tisch zijn de remisevarianten.’
Openingen als de Draak in het
Siciliaans of de Marshall zijn derma-
te ver uitgeanalyseerd, dat sommige
remisevarianten nauwelijks te ont-
wijken zijn. De kunst is openingslij-
nen uit te werken die de computer
qua strategie aankan en begrijpt.
Jeroen Noomen is met een Elo van
bijna 2200 zelf een respectabele
hoofdklassespeler, maar hij heeft het
spelen van schaakpartijen opgege-
ven. ‘Ik ben zelfs geen lid meer van
Schaakstad Apeldoorn. Computer-
schaak en mijn openingsboek zijn
leuker en bieden meer uitdagingen.
Daar komt bij dat ik niet zo goed
tegen de spanning van een schaak-
partij kan.’
In zijn woning in Apeldoorn heeft
Jeroen Noomen zo’n 35 schaakcom-

puters opgeslagen. Het zijn veelal
oude en soms heel fraai uitgevoerde
schaakborden met een reedcontac-
tenbord, zodat de zetten automa-
tisch worden herkend. Ze zijn nau-
welijks nog verkrijgbaar en in de
commerciële markt geheel verdron-
gen door schaakprogramma’s als
Fritz en sinds een jaar door Rybka
die op personal computers draaien.
‘Het is mijn nieuwe hobby: verzame-
len van oude schaakcomputers. Veel
heb ik er nog niet. In Duitsland en
Amerika zijn verzamelaars met 600
tot 700 verschillende schaakcompu-
ters. Ik ben met een Elite A/S begon-
nen, met een Elo van 1700, dus een
computer waar ik nog van kan win-
nen.’ Vanaf het eind van de jaren
zeventig zijn er vele merken en
modellen op de markt gebracht. Zelf
heeft Noomen nog anderhalf jaar
voor Mephisto gewerkt in München.
Mephisto was markleider in Europa
en verkocht heel veel schaakcompu-
ters. Maar ook Mephisto is verdwe-
nen en failliet gegaan nadat het het
Amerikaanse Fidelity opkocht.
‘Het verzamelen is een leuke hobby,
hoewel ik er niet teveel geld aan
spendeer. Er is een schaakcomputer
met een armmechanisme, die de zet-
ten zelf op het bord uitvoert.
Tweehonderd exemplaren zijn er
van gemaakt. Via internetveilingen
kom je er nog wel eens een tegen en
dan betaal je er duizenden euro’s
voor. Daar doe ik niet aan mee.
Schaakcomputers zijn een vrijwel
afgesloten hoofdstuk in de geschie-
denis. Ik geloof dat er alleen in Hong
Kong nog een producent zit.’

De Korenaar wanhoopt evenwel
niet. Bij de jeugdschaakvereniging
die aan de school verbonden is,
popelen tientallen leerlingen hun
illustere voorgangers te evenaren,
zo niet te overtreffen. Het wemelt
van het talent in spé bij de
Apeldoornse basisschool.

Tom Smid, Nick Baan, Nico Zwirs
en Roy Berger schopten het als
schaakteam van De Korenaar met
verve tot de finale van de
Nederlandse kampioenschappen. 
Als het aan de ouders, begeleiders
en vrijwillige schaakinstructeurs
Lucas Smid en Cor Berger ligt
komt er een vervolg op het bereik-
te succes. Zelf blijven ze in ieder
geval aan de schaakclub van de
school verbonden om elke dins-
dagavond jongens en meisjes weg-
wijs te maken in de beginselen en
geheimen van het schaken. 
‘We hadden afgelopen jaren geluk
met deze vier schakers. Ze waren
al bezig met Stap 5 en dat is uniek’,
zeggen de vaders Lucas Smid en
Cor Berger. Het viertal Tom, Nick,
Nico en Roy bleek enkele jaren
ongenaakbaar. Geheel toevallig
was dit talent natuurlijk ook niet.
De jongens hebben er veel tijd in
gestoken en de school en de SBSA
hebben het schaken en de begelei-
ding serieus aangepakt. Maar hoe

goed de begeleiding en omstandig-
heden ook mogen zijn, de kinde-
ren doen het zelf en moeten het
leuk vinden. Dat is de basis en dat
bepaalt ook de motivatie van de
kinderen, zeggen Smid en Berger.
Inmiddels is een nieuw seizoen
begonnen met wederom zo’n vijf-
tig schakers bij De Korenaar.
Ouders en vrijwilligers (veelal ook
ouders van kinderen die de school
al hebben verlaten) zijn er elke
dinsdagavond zo’n anderhalf uur
in touw. Ze geven 45 minuten les
en daarna is er 45 minuten tijd om
een partij te schaken. Kinderen
vinden het leuk om te schaken en
ouders vinden het gezellig. ‘Echte
talenten proberen we samen met
de SBSA en de schaakverenigin-
gen verder te helpen.’ 
Zo gaat het al jaren, hier en op
tientallen andere basisscholen in
Apeldoorn. Het is typisch voor
Apeldoorn en ook te danken aan
de inzet van Hessel Visser van de
Schaakmaat, de drive achter de
Apeldoornse scholenschaakcom-
petitie’, vervolgen Smid en Berger.
De competitie voor basisscholen is
volgens de beide ouders een suc-
cesformule. Winst of verlies, het
maakt niet zoveel uit. ‘De sfeer
tussen de scholen is altijd heel leuk
en van naijver hebben wij nog
nooit iets vernomen. Dat is denk ik

in andere sporten soms wel
anders. Dat is het leuke van scha-
ken: het is een zuivere sport en de
schaakgemeenschap is gewoon
een prettig wereldje. Kinderen
vinden het geweldig in een team te

schaken, veel leuker dan individu-
eel aan een toernooi mee te doen.’
De successen afgelopen jaren heb-
ben de school een zekere uitstra-
ling gegeven. School De Korenaar
staat natuurlijk achter de school-

club, anders is dit niet mogelijk.
‘Komend jaar moeten we zien of
we het vertrek van drie van de vier
spelers kunnen opvangen. Gene-
raties volgen elkaar op, ook dat
hoort bij een basisschool.’

Rybka heet het nieuwe monster van de 64-schaakvelden. Voeg
daar het onvolprezen openingsboek van Apeldoorner Jeroen
Noomen (40) aan toe en er is een schier onverslaanbaar compu-
terprogramma ontstaan. Zelfs de wereldkampioen schaken kan
niet tippen aan de resultaten en schaakkracht van Rykba.  

Schaken geeft meerwaarde aan de Korenaar

door Andries Elskamp

Jeroen Noomen met enkele van zijn schaakcomputers.

Eerstebord speler Tom Smid. (foto Fred Lucas www.momentoo.nl)

Generaties komen en gaan bij basisscholen. Met enige wee-
moed heeft De Korenaar eind vorig seizoen afscheid geno-
men van drie van de vier talentvolle schakers die hun school
naar de tweede plaats op het NK van basisscholen brachten. 

door Andries Elskamp
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Schaakstad Apeldoorn: dinsdagavond, De Brinkhorst, Ritbroekstraat 2. Secr. Anton Weenink, tel 0570-542898.
De Schaakmaat: maandagavond, Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24. Secr. Theo van der Bijl, tel 5415244.
SC Vrouw en Paard: dinsdagmiddag 13.30-17 uur, Drieschoten, Snelliusstraat 2. Secr. Jeanette Harmsen, tel 5426358. 
VDS: donderdagavond, dorpshuis De Bergbeek, Beekbergen. Secr. Johan van Ommen, tel 5430959.
SVU: dinsdagavond, dorpshuis Ugchelens Belang. Secr. Theo Logtenberg, tel. 5336253.
De Touwladder: maandagavond. Secr. Janet Huizer, tel 5426752.
De Schakel: maandagavond. Secr. Jan van Dijk, tel 5426910.
Schaken Overdag: Buurthuis ’t Vogelnest, Spreeuwenweg 1A, maandagmiddag 13-17 uur, Ap Ketting, tel 5410057.
Schaken Overdag: De Drie Ranken, Violierenplein, donderdagmorgen van 9.15 tot 12 uur, Piet Talsma, tel 5424249. 

S C H A A K C L U B S  I N  A P E L D O O R N

Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn: www.sbsa.nl De Schaakmaat: www.schaakmaat.nl
Schaakstad Apeldoorn: www.schaakstad-apeldoorn.nl SV Ugchelen: www.svugchelen.nl
VDS Beekbergen: www.vriendschapdoorstrijd.nl De Schakel www.svdeschakel.net
NK Lightning Chess www.lightningchess.nl De Korenaar: www.korenschaker.nl
Vredesschaaktoernooi: http://www.pitw.net KNSB: www.schaakbond.nl
Apeldoornse scholen competitie: www.asc-apeldoorn.info Theo Visschedijk: www.cccasper.nl
De Touwladder: http://home.wanadoo.nl/sc.de.touwladder/index.html
Koningin Wilhelminaschool: www.kws.apeldoorn-onderwijs.nl/schaken.html
Koning Juliana School: www.vanbosheide.nl/schoolschaak 

A P E L D O O R N S E  S C H A A K L I N K S

C O L O F O N
Schaakkrant Apeldoorn is een jaarlijkse uitgave. Dit is het zevende nummer. Uitgave: Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn.
Secretariaat: Mergelland 79, 7325 ZW Apeldoorn, k.vandelft@planet.nl Redactie: Andries Elskamp, Karel van Delft. Bijdrage: Merijn van Delft.
Foto’s: Fred Lucas, Cobie Joustra, Sellam Mouhdad, Karel van Delft. Vormgeving: Nijsen Media BV. Druk: Wegener. Advertentiewerving:
SBSA. SBSA-bestuur: Merijn van Delft, Marco Beerdsen, Karel van Delft, Hans Bouwer, Martin van Dommelen. Siteredactie: Marco Beerdsen.

Bij ROC Aventus sport en leren combineren
Al jaren blijkt dat de combinatie tussen
opleiden en sport goud waard is. Ook bij
ROC Aventus.

In september 2000 is ROC Aventus gestart
met de Wielerschool en in september 2002
met de Atletiekschool: getalenteerde, gemo-
tiveerde sporters worden in de gelegenheid
gesteld om zich volledig aan hun sport te
kunnen wijden in combinatie met het volgen
van een MBO-opleiding bij ROC Aventus of
een HBO-opleiding bij Saxion. Atleten zoals
Dennis Licht en wielrenners zoals Jos van
Emden spelen hun rol bij nationale en inter-
nationale wedstrijden.
Naast de opleidingen voor toekomstige top-
sporters vragen veranderingen in de samenle-
ving om aanpassingen binnen het onderwijs.
ROC Aventus wil haar deelnemers een omge-
ving bieden waarin ze zo aantrekkelijk moge-
lijk kunnen leren. Sport is hierbij een belang-
rijk bindmiddel. Sport op Maat heet dat bij
ROC Aventus.

Bij Sport op Maat krijgt een deelnemer de
kans om zijn of haar eigen sportprogramma
samen te stellen. Hierin kan elke deelnemer
een keuze maken uit een aanbod van ver-
schillende clinics. Deze nieuwe invulling van
“Lichamelijke opvoeding” verzorgt ROC

Aventus in samenwerking met diverse sport-
organisaties en sportverenigingen in de regio.

Clinics die in het afgelopen jaar aangeboden
en gevolgd zijn, zijn bijvoorbeeld: voetbal bij
Go Ahead Eagles, fitness, Tae Bo, B-kicks,
kickboksen, basketbal, tennis, volleybal, bow-
len, paardrijden, streetdance en sloeproeien.
In de toekomst wordt dit aanbod verder uit-
gebreid.

Naast de samenwerking met verenigingen en
andere sportinstellingen voor het verzorgen
van clinics, werkt ROC Aventus ook mee aan
sportevenementen: ROC Aventus stelt  deel-
nemers beschikbaar aan organisaties en eve-
nementen waarbij deelnemers ervaring op
kunnen doen. 
Het is de bedoeling dat deelnemers van ROC
Aventus op hun vakgebied ondersteuning
verlenen. Je kunt hierbij denken aan beveili-
ging en bewaking, facilitaire ondersteuning,
enz. Dat doen zij bijvoorbeeld bij het ROC
Aventus Schaaktoernooi, de Ronde van
Gelderland en de jaarlijkse sportverkiezingen
in Apeldoorn en Deventer.
In de toekomst wil ROC Aventus nog nauwer
gaan samenwerken met sportorganisaties en
sportverenigingen teneinde dat te bereiken
wat het wil zijn: een “ROC in beweging”.

Nijsen Media B.V. te Apeldoorn werkt al ruim 10 jaar voor diverse 

opdrachtgevers. Van advertenties tot het ontwerpen van logo’s,

folders, brochures, websites, krantachtige producten en magazi-

nes. Voor alle disciplines heeft Nijsen Media de professionele

medewerkers in huis. 

Kortom, één telefoontje of mailtje 

en wij komen graag bij u langs voor een introductiegesprek.

Een goed idee 
willen wij graag vorm geven

Nijsen Media BV Ketelboetershoek 25 7328 JE Apeldoorn
tel. 055-5332991  fax 055-5332869  info@nijsenmedia.nl 
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Jeugd Ontmoet Meesters

Leren schaken kan prima via de
Stappenmethode. De lesmetho-
de bestaat in boekvorm en op
cdrom. Per les wordt een
onderwerp uitgelegd dat via
opgaven kan worden geoefend.
De methode staat beschreven
op www.stappenmethode.nl.
Leerzaam is om becommenta-
rieerde partijen na te spelen.
Dit zijn partijen waarbij zetten
worden toegelicht in woorden
en varianten (alternatieve zet-
tenreeksen). Er zijn leerboeken
en via internet zijn dergelijke
partijen te vinden. Nederlands
wereldkampioen Max Euwe
heeft instructieve boeken
geschreven, zoals ‘Meester
tegen amateur’.

Belangrijk is regelmatig spelen
van partijen en die noteren.
Partijen kun je invoeren in een
schaakprogramma als Fritz. Het
programma beoordeelt zetten
en geeft suggesties.

Fritz 9 staat op een dvd, die
filmpjes bevat waarin groot-
meesters partijen uitleggen. Op
de dvd staat een filmpje waarin
Merijn van Delft de schaakre-
gels uitlegt. Het is mogelijk
tegen dit programma te scha-
ken en ook via internet tegen
schakers uit de hele wereld te
spelen. Nuttig is eigen partijen
te analyseren met een sterke
schaker. Die kan meer inzicht in
het spel bieden.

Leren gaat het beste als je er
plezier aan beleeft. Je kunt op
internet of in boeken rond-
snuffelen en onderwerpen
bestuderen die je leuk vindt.

Het ROC Aventus Open
Apeldoorns Schaakkampioen-
schap wordt dit jaar gehouden
in het weekeinde van 15, 16 en
17 september. De hoofdprijs is
1000 euro. 
Het kampioenschap vindt voor
de tiende keer plaats en wordt
georganiseerd door Stichting
Bevorderen Schaken Apeldoorn.
Er wordt gespeeld in een A-
groep met een elo vanaf 1800
en een B-groep met een elo tot
1900. De speelzalen zijn in het
ROC-Aventus gebouw aan de
Molendwarsstraat 40 (vlak bij
het station).  Er zijn zes ronden.
Op vrijdagavond wordt één
ronde gespeeld (vanaf 19.30
uur), op zaterdag drie (vanaf
9.00, 14.00 en 19.30 uur) en

op zondag twee (vanaf 9.00 en
14.00 uur). Het speeltempo is
twee uur per persoon voor de
hele partij. De uitslagen worden
doorgegeven aan de KNSB

voor ratingverwerking. Het is
de eerste vier ronden mogelijk
om één of twee ronden vrij te
nemen (half punt).
Hoofdarbiters zijn Paul Ham en

Barth Plomp. De prijzen in de
A-groep zijn 1000, 500, 250,
150 en 100 euro. In de B-groep
zijn de prijzen 200, 100, 75, 50
en 40 euro. In beide groepen
zijn ratingprijzen.
Schoonheidsprijs is een DGT-
klok. 
Het inschrijfgeld bedraagt 30
euro voor de A-groep, 25 euro
voor de B-groep en 20 euro
voor jeugd t/m 20 jaar.
Deelname voor (groot)meesters
is vrij. Het inschrijfgeld kan vol-
daan worden aan de zaal. IM
Rob Hartoch verzorgt zondag-
middag publiekscommentaar.
Deelnemers dienen zich vooraf
aan te melden. 
Dat kan via Karel van Delft,
k.vandelft@planet.nl. 

Jeugdafdeling De Schaakmaat
De jeugdafdeling van De
Schaakmaat telt circa 60 leden.
Er wordt op zaterdagochtend in
drie groepen geschaakt. De kin-
deren tot 12 jaar schaken van 9
tot 10 uur twee partijtjes. De
groep tot 15 jaar schaakt één
partij van 10 tot 11 uur. Ook de
groep tot 20 jaar schaakt één

partij, van 11 tot 13 uur. Naast
de competitie wordt les gege-
ven met de Stappenmethode. 
Teams in verschillende leeftijds-
categorieën spelen mee in de
OSBO- en KNSB-competitie. 
De clubochtend wordt gehou-
den in CSG De Heemgaard,
Heemradenlaan 125. Het sei-

zoen begint 25 augustus.
Kinderen die belangstelling
hebben zijn van harte welkom.
De contributie bedraagt € 17
per kwartaal, de eerste maand
is gratis. 

Informatie: Hessel Visser, tel.
5412425 of hpjvisser@chello.nl 

IM Yochanan Afek
geeft privé-training.
Met 40 jaar ervaring.

Contact: Afek26@zonnet.nl 
Tel. 020-6861965

Schaakstad  
Apeldoorn

Schaakstad Apeldoorn heeft dins-
dagavond clubavond van 19.45
tot 23.45 uur in De Brinkhorst,
Ritbroekstraat 2. 
Op de avond wordt een onder-
linge competitie gespeeld.
Partijen duren maximaal vier uur.
Voor jeugdspelers geldt een aan-
gepast speeltempo. Competitie-
leider is Robert Verkruissen (tel.
3669916). Door het Keizer-
systeem krijgen spelers een
tegenstander van vergelijkbare
speelsterkte. Wie verhinderd is,
kan zich afmelden. Schaakstad
Apeldoorn speelt met teams in
de competitie van de Oostelijke
Schaakbond OSBO. 
Landelijk spelen Schaakstad
Apeldoorn en de Schaakmaat
samen met drie teams onder de
sponsornaam Homburg
Apeldoorn. De contributie
bedraagt 80 euro per jaar.  
De Schaakmaat heeft maandag-
avond van 20 tot 24 uur 
clubavond in het Denksportcen-
trum. Info: Hessel Visser, 
telefoon 5412425.

SBSA stimuleert op diverse
manieren jeugdschaken. 
Enkele tientallen talentvolle
jeugdspelers trainen met IM
Yochanan Afek, IM Merijn van
Delft en Martin van Dommelen
in het Denksportcentrum. 

Via SBSA emailberichten wordt
informatie over jeugdschaken
verspreid. Tijdens toernooien
worden partijen van jeugd-
spelers geanalyseerd. 
Jeugdspelers kunnen deelne-
men aan openingstrainingen,
SBSA-toernooien en Jeugd
Ontmoet Meesters.

Basisschoolteams worden 
getraind in voorbereiding op
kampioenschappen. 
Op de site www.sbsa.nl staan
artikelen over training en
coaching. 
SBSA geeft organisatie- en 
trainingsadviezen en bemiddelt
bij privé-trainingen. 
Diverse deelnemers aan de
SBSA-jeugdtraining hebben
afgelopen jaar goed gepres-
teerd. Yassine Mouhdad werd
Nederlands kampioen in de
categorie geboortejaar 1999 en
Thomas Beerdsen tweede in de
categorie geboortejaar 1998. 

JOM is een jaarlijkse traditie.
Meesters en andere sterke scha-
kers geven vrijdag 5 januari
2007 workshops aan groepjes
jeugdschakers. 
Het programma duurt van
11.00 tot 18.00 uur en bestaat
onder meer uit een partijbe-
spreking en een simultaan met
nabespreking. De groepjes wor-
den op niveau ingedeeld.
Deelnemers kunnen voor de
onderdelen punten verdienen
en de winnaars krijgen een

schaakboek. Vanaf 16.00 uur
wordt het Apeldoorns Jeugd-
snelschaak Kampioenschap
gehouden. JOM wordt gehou-
den in Denksportcentrum
Apeldoorn. De eigen bijdrage is
10 euro (bij aanvang te vol-
doen). Aanmelden kan bij Karel
van Delft (tel. 055-3601271 of
email k.vandelft@planet.nl)
o.v.v. naam, adres, telefoon-
nummer, leeftijd en rating.
Sponsor van JOM is wederom
Juwelier Van der Mey.

ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap 2006

Leren schaken

Het motto van de wereldschaakbond FIDE is 'Gens Una Sumus' (wij zijn één
volk). SBSA heeft in de hoofdstad van Uganda, Kampala, in een arme wijk de
eerste schoolschaakclub van het land helpen oprichten. 
Voor informatie zie www.makulafoundation.com. (foto Cobie Joustra)

Beter leren
schaken?




